
 
Tájékoztató és belegyező nyilatkozat radiojódterápiáról 262 MBq feletti  aktivitás 

 

Tisztelt Betegünk! 

A pajzsmirigy hormontermelő szerv. A pajzsmirigy hormonok termeléséhez elemi jód szükséges. A 

pajzsmirigy túlműködése esetén a táplálkozás során a szervezetbe került jódból a pajzsmirigy túl sok hormont 

készít. A radiojódterápia során nem elemi jódot, hanem radioaktív jódot adunk kapszula formájában, amely a 

gyomorból felszívódik és a pajzsmirigybe kerül. Az itt tárolt jódizotóp rövid hatótávolságú sugárzása a túl sok 

hormont termelő pajzsmirigysejteket elpusztítja, ezáltal a túlműködés megszűnik. A terápia során a pajzsmirigy 

mérete is csökkenhet, emiatt normális működésű nagy strúma esetén is eredménnyel alkalmazható. A 

radiojódterápia hatása nem azonnali, néhány hónap alatt következik be. Tekintettel arra, hogy a radioaktív jód 

sugárzó anyag, ez néhány napig a szervezeten kívül is detektálható, emiatt a radioaktív sugárzásra fokozottan 

érzékeny egyénekkel való érintkezés (gyerekek és terhesek) kerülendő és bizonyos alapvető higiénés szabály 

betartása kötelező. 
 

Mi lehet a radiojód kezelést követő esetleges korai szövődmény? 

A pajzsmirigy duzzadása, esetleg fájdalom (kb. 100 esetből 1-2 esetben maximum 1-2 napig  tarthat) 

A pajzsmirigy túlműködés tüneteinek átmeneti rosszabbodása. (gyógyszeres kezeléssel 

megakadályozható) 

Mi lehet a radiojód kezelés esetleges késői szövődménye? 

A pajzsmirigy csökkent működése (gyógyszeres kezeléssel kezelhető) 

 

Terhesség és szülést követő szoptatás ideje alatt a radiojód kezelés elvégzése tilos! 

Radiojód kezelés után fél éven belül nem ajánlott a terhesség, és amennyiben ez bekövetkezik, azt a 

kezelőorvossal tudassa! 

A radiojód kezelést követően 4-6 hétig jódtartalmú gyógyszer használata kerülendő. 
            

1. Tömegközlekedést nem vehet igénybe 4 napig 

2. Betegszállítót (mentőt) a hazautazáshoz nem lehet igénybe venni. 

(személygépkocsival mehet csak haza) 

 

3. Más személyhez huzamos ideig 1 m-nél közelebb ne tartózkodjon! 4 napig 

4. Nem tartózkodhat gyermekkel és terhesekkel egy helyiségben 14 napig 

5. Amennyiben közös háztartásban fiatalkorú személy is él, külön WC-t kell használni. 5 napig 

6. Legyen fokozott figyelemmel az alábbi higiénés követelményekre: 

Férfiak is ülve használják a toalettet 

Használat után a WC-t 2-3-szor öblítse! 

 

14 napig 

7 napig 

Igyon bőven folyadékot 1 napig 

Használjon külön ágyneműt, ezt és fehérneműjét mossák külön 7 napig 

Használjon külön evőeszközt 7 napig 

Leghamarabb munkába állhat 4 nap után 

A terápia időpontja:      

A terápia napján a reggeli gyógyszereket beveheti, reggelizhet, délelőtt folyadékot fogyaszthat.  

A radiojódos terápia személyre szabott kezelés, amelynek során a kapszula összetétele és hatóanyagtartalma a 

beteg egészségügyi állapotának megfelelően, a kezelés által elérendő célra figyelemmel, egyedileg kerül 

meghatározásra. A kapszula az elkészítését követően más célra (más beteg gyógyítására) nem használható. 

 

Beleegyezés és Nyilatkozat 

 

A fenti előírásokat elismerem magamra nézve kötelezőnek. 

A túlműködéssel járó pajzsmirigybetegség ambuláns körülmények közötti radiojód kezelésről kellő 

felvilágosítást kaptam. A kezelés kivitelezésébe beleegyezem. Betartom a gyógyszeres kezeléssel és az előirt 

ellenőrző vizsgálatokkal kapcsolatos orvosi javaslatokat. Tudomásul veszem, hogy a radiojódterápia 

akadályoztatása esetén az Izotópdiagnosztikai osztályt legkésőbb a kezelés előtt 14 nappal telefonon 

értesítem (Tel.: /0620/-203-8502). Amennyiben az értesítési kötelezettségemnek határidőben önhibámból 

nem teszek eleget, akkor a már elkészített és fel nem használható kapszulák költségére tekintettel  

17 240 Ft kötbér megfizetését vállalom a Szent Borbála Kórház részére. A kötbér a kezelés napján 

esedékes. 
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